
Düşün, düşün…
Haftalık Düşünce Özgürlüğü Bülteni
(Sayı 48/22, 9 Aralık 2022)

Geçen hafta neler oldu?
● AKP, “başörtüsüne anayasal güvence” savıyla gündemde tuttuğu anayasa değişikliği

teklifini meclise sundu. Teklifte ayrıca Anayasa’daki aile tanımı da düzenleniyor; bir
kadın ve bir erkeğin evliliği dışındaki aile formlarına “çürüme” ve “sapkınlık”
deniyor.

● Yıllardır yargıyla birlikte seçmen iradesini gasp eden iktidarın kayyım
operasyonlarında sıra İstanbul’a geldi. “YSK üyelerine hakaret ettiği” suçlamasıyla
yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edilen Ekrem
İmamoğlu hakkında “siyasi yasak” uygulanması kararı verildi. İktidar, son 6 yıldır
Kürt illerinde süren kayyım operasyonlarıyla neredeyse istisnasız tüm HDP’li
belediyelere el koydu, seçmen iradesiyle göreve gelen yüzlerce yerel yönetici
tutuklandı.

● İsmailağa Cemaati'ndeki istismara dair tarikatlara yönelen eleştirileri hedef alan
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “medyaya yansımadan gereken adımları attıklarını” öne
sürse de mağdurun yıllardır süren hukuk mücadelesinde olayın kamuoyuna
yansımasının ardından açılan davanın yaklaşık 7 ay sonraya atılan ilk duruşması da,
tepkilerin ardından 30 Ocak’a çekildi, kızını altı yaşındayken imam nikahıyla
evlendiren Yusuf Ziya Gümüşel ve kadına çocukluğu boyunca cinsel istismarda
bulunan Kadir İstekli de tutuklandı. Daha önce üstü örtülen soruşturmada kemik
yaşıyla ilgili düzenlenen raporla ilgili de soruşturma açıldı. Söz konusu raporda
mağdurun 14 yaşında olmasına rağmen, 21 yaş ile uyumlu olduğu değerlendirmesi
yapıldığı ortaya çıktı. Öte yandan yıllardır beğenmediği yargı kararlarını “tanımayan”,
yargıya her fırsatta talimat vermekten hiç vazgeçmeyen bir iktidarın Adalet Bakanı
olan Bekir Bozdağ, bir anda hukukun üstünlüğü ve yargı bağımsızlığını hatırladı;
“Adalet Bakanı her konuda konuşmaz, benim her sözüm yargıyı etkiler” dedi.

● Son 20 yılda tüm ülke işkence mekanı haline gelerek adeta bir hak mezarlığına
dönüşürken Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Dünya İnsan Hakları Günü'nde yayınladığı
mesajda, "Türkiye, her türlü insan hakları ihlallerine karşı mücadelesiyle uluslararası
topluma örnek olmaya devam ediyor" dedi.

● 21’i HDP’li 25 milletvekili hakkında hazırlanan 34 dokunulmazlık dosyası daha
TBMM’ye geldi.

● Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemleri İnceleme Komisyonu çalışmalarını 22 Ocak’ta
sonlandıracak. Geçen 6 yılda 124 binin üzerinden başvurudan sadece 17 bin 265
başvuruyu olumlu sonuçlandırdı. Hâlâ incelenmeyi bekleyen 2 bin 895 dosya
bulunuyor. İncelenmeyen dosyalar, ihraç edilenlerin kurum ve kuruluşlarına
devredilecek.

● İstanbul’da kaçan iki şüpheliye ateş eden polis, o sırada yoldan geçen 18 yaşındaki bir
genç kadını öldürdü. Bir polis ise otopark tartışmasında silahıyla bir yurttaşı yaraladı.
Sadece İstanbul’da son 1 ayda 5 yurttaş polis kurşunlarının hedefi oldu.



● İktidar, torba kanun teklifine eklenen düzenlemeyle zeytinliklerin madenciliğe
açılmasını yeniden meclis gündemine getirdi. Yasal engelleri; kanun hükmünde
kararnameler, yönetmelik değişiklikleri ile aşmaya çalışan iktidarın son 20 yılda 9 kez
gündeme getirdiği düzenleme, protestolar ve tepkiler üzerine geri çekildi.

● DİSK/Birleşik Metal-İş Araştırma Merkezi (BİSAM) açlık sınırının 7 bin 818 lira,
yoksulluk sınırının ise 27 bin 41 liraya çıktığını açıkladı.

Düşünce ve ifade özgürlüğü gündemini takip ettiğimiz haftalık video programımız
“COGİTO ERGO SUM” her hafta YouTube kanalımızda yayında…

Haftalık video bültenlerimize erişim için tıklayınız…

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na hapis
cezası

Kazandığı Mart 2019 yerel seçimlerinin iptal
edilmesiyle ilgili açıklamasıyla Yüksek Seçim
Kurulu (YSK) üyelerine “hakaret etmek” ile
suçlanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB)
Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Anadolu 7.
Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 2 yıl 7 ay

15 gün hapse mahkum edildi. Mahkeme, İmamoğlu için ‘siyasi yasak’ kararı da verdi.

Mustafa Sönmez’e “Erdoğan’a hakaret”ten
dava

Gazeteci ve iktisatçı Mustafa Sönmez hakkında
“Cumhurbaşkanına hakaret” iddiasıyla yeni bir
dava açıldı. Daha önce de aynı suçlamayla
hakkında 3 ayrı dava açılan ve hepsinden
beraat eden Sönmez’in 24 Ekim 2021 tarihli
twitter paylaşımı nedeniyle yargılanacağı

davanın ilk duruşması 2 Şubat'ta İstanbul Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesi’nde
görülecek.

Boğaziçi Onur Yürüyüşü’nde gözaltına
alınan öğrencilere dava açıldı

Boğaziçi Üniversitesi’nde 20 Mayıs’ta
düzenlenen Onur Yürüyüşü’nde polis

https://www.youtube.com/watch?v=Jq82LazXyN4
https://www.youtube.com/channel/UCcHEr8X2C6rM8363Dj8bY-g
https://www.youtube.com/playlist?list=PL4XgOecTFdsH6SWFL_ihzBPMeKe8-Uqpp
https://twitter.com/mustfsnmz/status/1452202207609331729


tarafından darp edilerek gözaltına alınan 70 öğrenci hakkında “2911 Sayılı Toplantı ve
Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet” suçlamasıyla dava açıldı. Davanın ilk duruşması
29 Mayıs’ta İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Gazeteci Sinan Aygül tutuklandı

Gazeteci Sinan Aygül, Bitlis’te taciz ve
istismara uğrayan bir çocuğa ilişkin haberi
sonrası “halkı kin ve düşmanlığa tahrik”
iddiasıyla tutuklandı. Dezenformasyon
Yasasıyla ceza kanununa eklenen “halkı
yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ile suçlanarak
tutuklanan ilk isim olan Aygül, olayı sosyal
medya paylaşımıyla duyurmuş ve zanlıların
polis ve asker olduğunu belirtmişti. Daha sonra,

Bitlis Valisi’nin uyarısı üzerine şüphelilere ilişkin bazı ayrıntıları düzelten gazeteci,
"Konunun hassasiyetine istinaden haber yapmakta gecikmemek için acele ettim, ancak bu
aşamada valiliğin bu konudaki beyanı, aksini ispatlayamadığım müddetçe, esastır. Konunun
her daim olduğu gibi kamuoyu adına takipçisi olacağım, ancak teyit etmeden paylaştığım için
tüm kamuoyundan özür diliyorum" demişti.

GÖÇİZDER üye ve yöneticilerinin
yargılanmasına başlandı

Dernek faaliyetleri, yapılan açıklamalar ve
hazırlanan raporlar nedeniyle “örgüt üyesi
olmak” ile suçlanan Göç İzleme Derneği
(GÖÇİZDER) üye ve yöneticisi 17’si tutuklu
23 hak savunucusunun yargılanmasına İstanbul
26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı. Hafta
boyunca 3 gün süren duruşmaların ilk gününde
mahkeme duruşmayı Silivri Cezaevi’ndeki

mahkeme salonuna taşıdı. 2 gün boyunca cezaevinde süren duruşmada savunmaların
kesilmesine ve taleplerinin dinlenmemesine yönelik itirazda bulunan avukatlar, jandarma
zoruyla salondan dışarıya çıkarıldı. Tutuklu 17 isimden 4’ü tahliye edildi. Bir sonraki
duruşma 4-5 Ocak’ta, yine Silivri Kapalı Cezaevi Kampüsü’nde görülecek.

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı
Kolivar’a dava açıldı

7 Kasım’da konuk olduğu televizyon
programında, ekmek fiyatına gelen zamlar ile
ilgili tartışma sırasında “Ekmek aptal
toplumların temel gıda maddesidir. Bizim
toplum, ekmek ile doyduğu için başında 20
senedir böyle yöneticiler duruyor” dediği için
“Erdoğan’a hakaret” iddiasıyla tutuklanıp 10

gün cezaevinde kalan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar hakkındaki
soruşturma davaya dönüştü. İlk duruşması 7 Nisan’da İstanbul 17. Asliye Ceza
Mahkemesi’nde görülecek dava kapsamında Kolivar’ın “Cumhurbaşkanına hakaret”, “halkın



bir kesimini alenen aşağılamak” ve “Türk milletini alenen aşağılamak” suçlarından toplamda
9 yıl 1 aya kadar hapsi isteniyor.

İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan’a
açılan dava

24 Nisan 2017 tarihinde İnsan Hakları
Derneği’nin (İHD) yaptığı “Adalet ve Hakikat
İçin Ermeni Soykırımı’nın İnkarına Son”
başlıklı açıklama nedeniyle “devleti
aşağılamak” (TCK 301. madde) ile suçlanan
İHD Eş Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan’a

açılan davanın ilk duruşması, Ankara 24. Asliye Ceza Mahkemesi hakiminin istinaf
mahkemesi savcılığına terfi ettirilmesi ve yerine hakim ataması henüz yapılmaması nedeniyle
görülemedi. Davanın görülmesine 2 Mart’ta başlanacak.

İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin’e dava
açıldı

HDP İzmir İl Örgütü’ne yönelik saldırıda
katledilen Deniz Poyraz’ın babasına “örgüt
propagandası” iddiasıyla açılan davaya tepki
gösterdiği sosyal medya paylaşımı nedeniyle,
İnsan Hakları Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı
Eren Keskin hakkında dava açıldı. İlk

duruşması 23 Şubat’ta İzmir 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek dava kapsamında hak
savunucusunun “hakaret” ve “terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek”
iddiasıyla 5 yıla kadar hapsi isteniyor.

HDP operasyonlarında 7 yılda 16 bin
gözaltı, 5 bin tutuklama

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Hukuk ve
İnsan Hakları Komisyonu Eş Sözcüsü Serhat
Eren, 2015 yılından bu yana üye ve
yöneticilerine yönelik operasyonlarda yaklaşık
16 bin kişinin gözaltına alındığını ve aralarında
seçilmiş milletvekilleri ve yerel yöneticilerin de

olduğu 5 bin siyasetçinin tutuklandığını belirtti. Ayrıca 7 yılda partinin binalarına, eylem ve
etkinliklerine en az 340 fiziki saldırı yaşandığını belirten Eren’in paylaştığı verilere göre,
sadece 2022 yılının ilk on ayında parti yöneticisi, üye ve seçmeni en az 2 bin 465 kişinin
gözaltına alındı.

Erdoğan iki grevi daha “milli güvenlik”
gerekçesiyle yasakladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1.000 civarında
işçinin çalıştığı Kocaeli’ndeki Bekaert’in iki
fabrikasında örgütlü sendikalar Birleşik
Metal-İş ve Özçelik-İş’in aldığı grev kararını



"milli güvenliği bozucu nitelikte" diyerek yasakladı. 2003 yılından bu yana toplamda 196
bine yakın işçinin çalıştığı Şişecam, Pirelli, Goodyear, Brisa ve Akbank gibi büyük
şirketlerdeki grevler neredeyse istisnasız bir biçimde yasaklanırken AKP iktidarı boyunca
yasaklanan grev sayısı, 7’si OHAL döneminde olmak üzere, 19’a çıktı.

RSF: “Gazeteci tutuklamada rekor”

2022 yılına ait verileri paylaşan Sınır
Tanımayan Gazeteciler (RSF), “gazeteci
tutuklamada rekor kırıldığını” belirtti. RSF’nin
paylaştığı verilere göre; dünya genelinde 533
gazeteci kamuoyunu bilgilendirme çabası
içerisindeyken tutuklandı, 57 gazeteci
öldürüldü. 2022 bilançosunu değerlendiren
RSF Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu;
“Türkiye OHAL döneminde girdiği ‘en çok

gazeteci tutuklayan ülkeler’ kategorisine 6 yıl sonra yeniden göz kırpıyor” dedi.

CPJ: “Türkiye gazeteci tutuklamalarında ilk
5’te”

Gazetecileri Koruma Komitesi’nin (CPJ)
paylaştığı verilere göre, dünya çapında 1 Aralık
2022 itibariyle 363 gazeteci özgürlüğünden
mahrum bırakıldı. CPJ, geçen yıla oranla yüzde
20’lik bir artışla hapse atılan gazeteci sayısının
yeni bir rekor kırdığını belirtti. Bu yıl en çok
gazeteci hapseden beş ülke sırasıyla: İran, Çin,

Myanmar, Türkiye ve Belarus oldu. CPJ’nin verilerine göre, Türkiye'de hapse atılan
gazetecilerin sayısı 2021'de 18'ken, 2022'de 40'a çıktı. Detaylar…

Binevş Kültür ve Sanat Derneği üyelerine
açılan dava

Binevş Kültür ve Sanat Derneği üyeleri
hakkında "örgüt üyeliği", "örgüt propagandası",
"2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Kanunu’na
muhalefet” iddiasıyla dava açıldı. 4’ü tutuklu
24 kişi hakkında hazırlanan iddianamede,
derneğin kültürel ve sanatsal faaliyetleri ve
etkinlikleri "örgütsel faaliyet" olduğu öne

sürülürken davanın ilk duruşması 13 Mart'ta Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil
hakkında dava açıldı

Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil hakkında,
mafya lideri Sedat Peker'in ifşaları ile ilgili
kaleme aldığı 28 Haziran 2022 tarihli “Nooldi
saa nooldi böyle?” başlıklı yazısı nedeniyle

https://rsf.org/en/new-record-number-journalists-jailed-worldwide
https://rsf.org/en/new-record-number-journalists-jailed-worldwide
https://bianet.org/bianet/ifade-ozgurlugu/271390-erol-onderoglu-rsf-nin-bilancosunu-yorumladi-kroniklesen-bir-sorun
https://cpj.org/reports/2022/12/number-of-jailed-journalists-spikes-to-new-global-record/
https://www.sozcu.com.tr/2022/yazarlar/yilmaz-ozdil/nooldi-saa-nooldi-boyle-7217916/?utm_source=ilgili_haber&utm_medium=free&utm_campaign=ilgilihaber
https://www.sozcu.com.tr/2022/yazarlar/yilmaz-ozdil/nooldi-saa-nooldi-boyle-7217916/?utm_source=ilgili_haber&utm_medium=free&utm_campaign=ilgilihaber


dava açıldı. Adı suç örgütleriyle geçen ve Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen iş insanı Hasan
Yeşildağ’ın şikayetiyle “sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret” ile suçlanan
Özdil’in yargılanmasına İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi’nde 9 Mart'ta başlanacak.

Yargıtay, “olasılığa dayalı ceza verilemez”
dedi

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, çekmiş olduğu
belgesel, sosyal medya paylaşımları ve katıldığı
televizyon programlarındaki açıklamaları
nedeniyle tutuklanıp; “örgüte yardım”
suçlamasıyla 3 yıl 1 ay 15 gün hapse mahkum
edilen gazeteci Ece Sevim Öztürk hakkındaki
hükmü, “olasılığa dayalı ceza verilemez.
Hüküm, olası kanıya değil, kesin ve açık bir

ispata dayanmalı” diyerek bozdu. Yargıtay’ın bozma ilamında “muhalif kimliği ile bilinen”
diye tanımladığı Öztürk’ün gazetecilik faaliyetleri nedeniyle yargılandığı belirtildi.

Aktivist Kemal Işıktaş, sosyal medya
paylaşımı nedeniyle mahkum edildi

Gezi eylemleri döneminde “kırmızı fularlı kız”
olarak tanınan ve Rojava’da IŞİD saldırısında
öldürülen Ayşe Deniz Karacagil için 2017
yılında yaptığı bir paylaşım nedeniyle
yargılanan aktivist Kemal Işıktaş, İstanbul 30.
Asliye Ceza Mahkemesi tarafından “suçu ve

suçluyu övme” suçlamasıyla 7 ay 15 gün hapse mahkum edildi.

Gazeteci Candemir hakkında yeni bir
soruşturma açıldı

Gazeteci Oktay Candemir hakkında, 6-7 Eylül
pogromunun yıldönümünde sosyal medya
üzerinden yaptığı paylaşımda, kalabalığı
galeyana getirenlerin içinde sanatçı Müzeyyen
Senar’ın yer aldığını söylediği için "kişinin
aziz hatırasına hakaret" suçlamasıyla
soruşturma başlatıldı.

Eylemler vali hariç, herkese yasak

Şırnak Valiliği; kent genelinde -kendisinin onay
verecekleri haricinde- her türlü eylem ve
etkinliği hiçbir gerekçe bile göstermeye ihtiyaç
duymaksızın 7 gün süreyle yasakladı. Hakkari
Valiliği de her türlü eylem ve etkinliği
“devletin bölünmez bütünlüğü, millî güvenlik
ve kamu düzeninin korunması” gerekçesiyle 15
gün süreyle yasakladı.

https://twitter.com/oktaycandemir/status/1567177055631966209


Gazeteci Perihan Kaya’nın yeniden
yargılanmasına başlandı

Sosyal medya paylaşımları ve gazetecilik
faaliyetleri nedeniyle “örgüt propagandası”
iddiasıyla 1 yıl 3 ay hapse mahkum edilen
gazeteci Perihan Kaya’nın istinaf
mahkemesinin bozma kararı sonrası yeniden
yargılanmasına Diyarbakır 10. Ağır Ceza
Mahkemesi’nde başlandı. Yurtdışında yaşayan

gazetecinin savunmasının istinabe yoluyla alınmasına karar veren mahkeme, duruşmayı 17
Mayıs’a erteledi.

Ankara’da kadın ve LGBTİ+
eylemlerindeki hak ihlalleri raporu

Toplumsal Hukuk girişimi, Temmuz 2021’den
bu yana Ankara’da yapılan kadın ve LGBTİ+
eylemlerinde yaşanan hak ihlallerini derlediği
raporunu açıkladı. Ankara’da yaşanan hak
ihlallerinin Türkiye genelinde sistematik hale
gelen hak ihlallerinin bir uzantısı olduğu ifade
edilen raporun verilerine göre, 17 aylık sürede
tesbit edilen 50 açıklama ve eylemden 25’ine

polis saldırdı. 25 eylemden 9’unda, toplam 143 kişi gözaltına alındı. Detaylar…

Savcının AKP’lilerle fotoğrafına erişim
engeli

Gazeteci Barış Pehlivan'ın, İstanbul Büyükşehir
Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında
ceza isteyen savcı Furkan Okudan'ın
bürokratlar ve AKP’li yöneticilerle ilişkilerini
gösteren fotoğraflarının yer aldığı tweeti ve
konuyla ilgili haberler İstanbul Anadolu 5. Sulh
Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellendi.

Okudan'ın talebiyle alınan kararda hakimlik, savcının "şeref ve saygınlığının zedelendiğini"
öne sürdü.

Saldırıya uğrayan gazeteci ile ilgili haberlere
erişim engeli

Mezopotamya Ajansı Muhabiri Yakup
Demir’in, Diyarbakır'da haber takibi esnasında
avukat Fevziye Karaer’in saldırısına uğraması
ile ilgili, arasında Dicle Fırat Gazeteciler
Derneği'nin, ilgili saldırı vakasına yer verdiği
"Gazetecilere Yönelik Hak İhlalleri Temmuz
2022" raporunun da olduğu çok sayıda haber,

https://sendikaorg.fra1.digitaloceanspaces.com/wp-content/uploads/2022/12/14190441/Ankarada-Kadin-ve-LGBTIlarin-Toplanma-ve-Gosteri-Hakkina-Yonelik-Mudahaleler-Raporu-14-Aralik-2022.pdf


“kişilik ihlali” gerekçe gösterilerek Gaziantep 3. Sulh Ceza Hakimliği tarafından erişime
engellendi.

Belgesel yönetmeni Sibel Tekin gözaltına
alındı

Belgesel yönetmeni ve gazeteci Sibel Tekin
gece saat 02:00’de Ankara’da bulunan evine
yapılan polis baskınıyla gözaltına alındı.
Bilgisayarlarına, belgesel çalışmalarının
bulunduğu harici diskleri ve kameraları olmak
üzere birçok dijital materyaline el konulan
Tekin’in, tepkilere neden olan kalıcı yaz saati
uygulamasıyla ilgili belgesel için Tuzluçayır’da

çekim yaparken aracı görüntülenen polislerin şikayeti sonucu gözaltına alındığı öğrenildi.

Meclis önergesine erişim engeli

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'ün,
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve İçişleri Bakanı
Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle
TBMM’ye verdiği paramiliter bir kuruluş
olduğu iddialarıyla gündeme gelen SADAT
(Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat
Sanayi ve Ticaret A.Ş.) ile ilgili soru
önergelerinin yer aldığı haber ve tweetler,

İstanbul 8. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellendi.

Akademisyene "dini değerlere hakaret"
soruşturması

Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat ve Tasarım
Fakültesi öğretim üyesi Uğur Kutay hakkında
dersteki bazı ifadeleri nedeniyle "dini değerlere
hakaret" suçlamasıyla soruşturma açıldı. 4
öğrencinin şikayeti üzerine Kutay’ın derslerine
rektörlük tarafından ara verildi.

Kesilen ağaçların yerine fidan diken
köylüler gözaltına alındı

Amasya’nın Taşova ilçesine bağlı Çambükü
köyünde mera alanlarına organize sanayi
bölgesi yapılmasını protesto eden ve kesilen
ceviz ağaçlarının yerine fidan diken köylüler,
jandarma tarafından darp edilerek gözaltına
alındı.



Gazeteciye polis şiddeti

Bartın'da bir futbol müsabakasından sonra
polisin taraftar grubuna orantısız güç kullandığı
anları kayda alan Halkın Sesi gazetesi sahibi
Halil Tekin, polis tarafından yerlerde
sürüklendi. Polisler, gazeteciyi yere yatırıp,
darp ederek telefonunu almaya çalıştı.

Evrensel’in Sayıştay belgeli haberlerine
açılan tazminat davaları

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Ahmet Hamdi
Topal’ın akrabasını müdür, okul arkadaşını
rektör yardımcısı olarak atadığını ortaya
çıkartan Sayıştay raporlarıyla ilgili haber
nedeniyle Evrensel gazetesi tazminat cezası
aldı. Topal’ın açtığı manevi tazminat davasında
Ankara 20. Asliye Hukuk Mahkemesi,
gazetenin 10 bin TL ödemesine hükmetti.

Ayrıca gazetede 2021’deki Sayıştay raporlarında yer alan bilgilere dayanarak yapılan
“AKP’li belediyelerden usulsüzlük aktı” başlıklı haber nedeniyle AKP Bursa Milletvekili
Mustafa Esgin'in Bursa 8. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açtığı tazminat davası 23 Mart’a
ertelendi.

Van ve Diyarbakır’da “tecrit” protestolarına
polis engeli

Van ve Diyarbakır’da HDP ve sivil toplum
kuruluşlarının çağrısıyla, yaklaşık 2 yıldır
avukatları ve ailesiyle görüştürülmeyen PKK
lideri Abdullah Öcalan’a yönelik tecridin
kaldırılması için düzenlenen protesto
yürüyüşleri, polis tarafından engellendi. Van’da
48 kişi gözaltına alındı. Yürüyüşler öncesi her

iki kentte de valilikler eylem ve etkinlik yasağı ilan etmişti.

AYM’den 8 Mart 2016 kararı

8 Mart 2016’da İstanbul Kadıköy’de yapılmak
istenen kutlamalara izin verilmemesi ve tutuklu
HDP eski Eş Genel Başkanı Figen
Yüksekdağ’a polis şiddeti uygulanması
nedeniyle yapılan başvuruda Anayasa
Mahkemesi, İrfan Fidan’ın karşı oyuna rağmen,
oy çokluğuyla “toplantı ve gösteri yürüyüşü

hakkının ihlal edildiğine” hükmetti.



“Aşı yok” sözü için idari soruşturma

Şanlıurfa Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr.
Yusuf Eryazğan hakkında, katıldığı televizyon
programında ifade ettiği “aşı yok” sözleri
nedeniyle, Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı.

Boğaziçi Eylemlerine Açılan Dava

Boğaziçi Üniversitesi’nden 52 öğrencinin “2911
sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri

Kanunu’na muhalefet” ve “kişiyi hürriyetinden
yoksun kılma” suçlamalarıyla yargılandığı

dava…

Mahkeme: İstanbul 49. Asliye Ceza
Mahkemesi

Duruşma Sonucu: Davanın bir sonraki
duruşması 22 Mart’ta görülecek.

Yağmur Kaya Davası

Gazeteci Yağmur Kaya’nın, İnsan Hakları
Derneği (İHD) Eş Genel Başkanı Eren Keskin

ile yaptığı röportaj nedeniyle emekli korgeneral
Musa Çitil'in şikayeti üzerine “terörle
mücadelede görev almış kişileri hedef

göstermek” suçlamasıyla yargılandığı dava…

Mahkeme: Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Davanın 3. duruşması 9

Mart tarihinde görülecek.

Basın Açıklamasına Açılan Dava

HDP’nin 21 Kasım 2021’de düzenlediği basın
açıklamasında gözaltına alınan ve aralarında

gazeteci Zekine Türkeri’nin de olduğu 19
kişinin “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri

Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet”
suçlamasıyla yargılandıkları dava…

Mahkeme: İstanbul 49. Asliye Ceza
Mahkemesi

Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 16
Mart’ta görülecek.

Metin Cihan Davası

TÜGVA ile ilgili sızdırılan ve vakfın karıştığı
çeşitli yolsuzlukları gösteren belgeleri açıkladığı

sosyal medya paylaşımları nedeniyle “kişisel
verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve

yaymak” ile suçlanan gazeteci Metin Cihan ve
haber kaynağının yargılandığı dava…

Mahkeme: İstanbul 22. Asliye Ceza
Mahkemesi

Duruşma Sonucu: Davanın bir sonraki
duruşması 8 Mart’ta görülecek.

Fatma Gültekin Davası

Rosa Kadın Derneği kurucu üyesi Fatma
Gültekin’in “örgüt üyeliği” ve “örgüt

propagandası” suçlamasıyla yargılandığı dava…

Mahkeme: Diyarbakır 10. Ağır Ceza
Mahkemesi

Duruşma Sonucu: Davanın bir sonraki
duruşması 8 Mart’ta görülecek.

Sebahat Tuncel ve Gültan Kışanak Davası

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB) eski
Eş Başkanı Gültan Kışanak ile Demokratik

Bölgeler Partisi (DBP) eski Eş Genel Başkanı
Sebahat Tuncel'in “örgüt propagandası yapmak”

iddiasıyla yargılandıkları dava...

Mahkeme: Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Bir sonraki duruşma 31

Mart’a ertelendi.



Montrö Açıklamasına Açılan Dava

Montrö Sözleşmesi'nin önemine dikkat çektikleri açıklama nedeniyle “anayasal düzene karşı suç
işlemek için anlaşmak”la suçlanan 103 emekli amiralin yargılandığı dava…

Mahkeme: Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi
Duruşma Sonucu: Hafta boyunca 5 gün süren duruşmaya 19 Aralık Pazartesi günü devam

edilecek.

GELECEK HAFTANIN DURUŞMALARI

Onur Öncü Davası

Özgürüz haber portalının YouTube kanalında
yayınlanan program nedeniyle İçişleri Bakanı

Süleyman Soylu’ya “hakaret” ile suçlanan
gazeteci Onur Öncü'nün yargılandığı dava...

19 Aralık Pazartesi, Küçükçekmece 22.
Asliye Ceza Mahkemesi

Gençağa Karafazlı Davası

Çağdaş Gazeteciler Derneği Rize Şube Başkanı
Gençağa Karafazlı hakkında Recep Tayyip

Erdoğan Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr.
Serkan Hacıcaferoğlu'nun öğrencilere yönelik

taciz ve mobbing iddialarını haberleştirdiği için
açılan dava…

20 Aralık Salı, Rize 4. Asliye Ceza
Mahkemesi

Sezgin Kartal Davası

Fuat Uğur’un Türkiye gazetesinde 19 Haziran
2021 tarihinde yayımlanan “Bu suikastı Küresel

Gladyo’nun aparatları FETÖ ve HDP
düzenledi” başlıklı yazısını eleştirdiği sosyal
medya paylaşımı nedeniyle, Uğur’un şikayeti

üzerine, “sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile
hakaret” suçlanan gazeteci Sezgin Kartal’ın

yargılandığı dava…

20 Aralık Salı, İstanbul 24. Asliye Ceza
Mahkemesi

Çağlar Demirel Davası

Erdoğan’ın partisini hedef alan sözlerine
karşılık Diyarbakır’da 2016 yılında düzenlenen
bir mitingde yaptığı konuşmada “söylediklerinin
hepsini kendisine iade ediyoruz” diyen dönemin

HDP Meclis Grup Başkanvekili Çağlar
Demirel’in “Cumhurbaşkanına hakaret”

suçlamasıyla yargılandığı dava...

20 Aralık Salı, Diyarbakır 5. Asliye Ceza
Mahkemesi

Boğaziçi Protestolarına Açılan Dava

Boğaziçi Üniversitesi’ne atanan kayyım
rektörlere karşı 1 Şubat 2021'de düzenlenen

protesto eylemleri sırasında gözaltına alınan 97
öğrenci hakkında “2911 sayılı Toplantı ve

Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet”
iddiasıyla açılan dava...

21 Aralık Çarşamba, İstanbul 32. Asliye Ceza
Mahkemesi

Gülşen Davası

Konseri sırasında sahnede arkadaşıyla
şakalaşırken imam hatip liselilere yönelik

ifadeleri nedeniyle hedef gösterilerek “halkı kin
ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama”

suçlamasıyla tutuklanan ve ardından “ev hapsi”
kararıyla tahliye edilen şarkıcı Gülşen hakkında

açılan dava...

21 Aralık Çarşamba, İstanbul 11. Asliye Ceza
Mahkemesi



Hayri Demir Davası

Gazeteci Hayri Demir hakkında Suriye'nin
kuzeyinde yaptığı gazetecilik faaliyeti gerekçe
gösterilerek “terör örgütüne üyelik” ve “terör

örgütü propagandası” suçlamasıyla açılan
dava…

21 Aralık Çarşamba, Ankara 15. Ağır Ceza
Mahkemesi

Yeni Yaşam Gazetesi Davası

Yeni Yaşam gazetesinin eski Sorumlu Yazı İşleri
Müdürü Osman Akın ve köşe yazarı Veysi

Sarısözen’in “örgüt propagandası” suçlamasıyla
yargılandıkları dava…

21 Aralık Çarşamba, İstanbul 13. Ağır Ceza
Mahkemesi

Özgürlükçü Demokrasi Davası

Gazeteciler İhsan Yaşar, İshak Yasul, Mehmet
Ali Çelebi, Mizgin Fendik, Pınar Tarlak, Reyhan

Hacıoğlu ve Hicran Urun’un istinaf kararı
sonrası “örgüt üyeliği”, “terör örgütlerinin

yayınlarını basmak veya yayınlamak”, “halkı
kin ve düşmanlığa tahrik etmek”, “örgüt

propagandası” ve “suçu ve suçluyu övmek”
suçlamalarıyla yeniden yargılandıkları dava…

21 Aralık Çarşamba, İstanbul 23. Ağır Ceza
Mahkemesi

Veli Saçılık Davası

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle İçişleri
Bakanı Süleyman Soylu ve MHP lideri Devlet
Bahçeli’nin şikayeti üzerine “kamu görevlisine
hakaret” ile suçlanan yazar ve KHK ile ihraç
edilen sosyolog Veli Saçılık’ın yargılandığı

dava…

22 Aralık Perşembe, Ankara 30. Asliye Ceza
Mahkemesi

Bakur Belgeseli Davası

“Terör örgütü propagandası” suçlamasıyla
yargılanıp 4 yıl 6 ay hapse mahkum edilen

“Bakur” filminin yönetmenleri Çayan Demirel
ve Ertuğrul Mavioğlu'nun istinaf mahkemesi
kararı sonrası yeniden yargılandıkları dava...

22 Aralık Perşembe, Batman 2. Ağır Ceza
Mahkemesi

Elif Tirenç İpek Ulaş Davası

Rosa Kadın Derneği Kurucu Üyesi avukat Elif
Tirenç İpek Ulaş’ın dernek faaliyetleri suç

sayılarak hakkında “örgüt üyeliği” suçlamasıyla
açılan dava…

22 Aralık Perşembe, Diyarbakır 8. Ağır Ceza
Mahkemesi

Ramazan Akoğul Davası

2014 yılında Diyarbakır’da gerçekleştirilen yol
kesme eyleminin haber takibini yaptığı için

“örgüt üyeliği” ile suçlanıp beraat eden DİHA
muhabiri Ramazan Akoğul’un istinaf

mahkemesi kararı sonrası yeniden yargılandığı
dava…

22 Aralık Perşembe, Diyarbakır 4. Ağır Ceza
Mahkemesi

Gazete Dağıtıcıları Davası

Özgürlükçü Demokrasi ve Azadiya Welat
gazetelerinin dağıtıcıları Mikail Tunçdemir ve

Ferhat Duman’ın “terör örgütüne bilerek ve
isteyerek yardım etmek” ve “örgüt

propagandası” suçlamalarıyla yargılandığı
dava…

22 Aralık Perşembe, Van 5. Ağır Ceza
Mahkemesi



Görkem Kınacı Davası

Evrensel gazetesinde 23 Aralık 2018’de
“Sakarya’da ırkçı saldırı, baba hayatını kaybetti,

oğlu tedavi altında” başlıklı haber nedeniyle
gazetenin Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Görkem

Kınacı hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa
alenen tahrik” iddiasıyla açılan dava…

22 Aralık Perşembe, İstanbul Bakırköy 21.
Asliye Ceza Mahkemesi

Şebnem Korur Fincancı Davası

Türkiye’nin sınır ötesi askeri operasyonlarda
kimyasal silah kullandığı iddialarının ardından

bağımsız heyetlerin bölgede inceleme
yapmasının uluslararası sözleşmeler gereği

zorunlu olduğunu söylediği için iktidar
tarafından hedef gösterilmesinin ardından

tutuklanan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı
Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı hakkında

“terör örgütü propagandası yapmak”
suçlamasıyla açılan dava…

23 Aralık Cuma, İstanbul 24. Ağır Ceza
Mahkemesi

Feminist Gece Yürüyüşüne Açılan Dava

8 Mart 2021'de İstanbul Taksim’de düzenlenen
Feminist Gece Yürüyüşü sırasında attıkları

sloganlar nedeniyle “Cumhurbaşkanına hakaret”
ve "2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri
Kanunu’na muhalefet” ile suçlanan 17 kadının

yargılandığı dava…

23 Aralık Cuma, İstanbul 10. Asliye Ceza
Mahkemesi

Onur Yürüyüşüne Açılan Dava

2021 İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü
öncesinde gözaltına alınan 19 kişi hakkında
"2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri

Kanunu’na muhalefet” ve "görevi yaptırmamak
için direnme" suçlamalarıyla yargılandıkları

dava...

23 Aralık Cuma, İstanbul 60. Asliye Ceza
Mahkemesi

Ferhat Tunç Davası

Sanatçı Ferhat Tunç'un sosyal medya paylaşımları nedeniyle "örgüt propagandası" suçlamasıyla
yargılandığı dava...

23 Aralık Cuma, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi
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